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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Numer ogłoszenia na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134606

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dnia 3 września 2018 r. dotyczące wyłonienia kadry
trenerskiej na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie
w tworzeniu prawa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej do przeprowadzenia cyklu
6 szkoleń po 30 godzin/szkolenie prowadzonych w formie mieszanej (wykład oraz warsztaty
praktyczne w proporcji 20 do 80 z zastosowaniem cyklu Davida Kolba) z następujących obszarów
tematycznych:
BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
Rola NGO w procesie stanowienia prawa
Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne,
zasady formułowania rekomendacji
7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
KRUS
PFRON
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Wsparcie materialne dla rodzin
Świadczenia z tytułu bezrobocia
Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)
1. Podstawy prawne
2. Instytucje ochrony PP
3. Katalog i dochodzenie PP
Miejsce realizacji usługi: cała Polska

Pozostałe wymagania wobec wykonawcy:


udokumentowane doświadczenie kompetencje i doświadczenie według poniższego kryterium
(Załącznik nr 2)

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)
Wymagane kompetencje trenera:


Wykształcenie wyższe prawnicze



Doświadczenie w zakresie tworzenia i opiniowania aktów prawnych: min 5 lat



Doświadczenie trenerskie w kształceniu osób dorosłych w latach: min 5 lat

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)
Wymagane kompetencje trenera:


Wykształcenie wyższe: prawnicze oraz dodatkowo: Psychologia lub socjologia



Doświadczenie trenerskie w kształceniu osób dorosłych w latach: min 5 lat

BLOK III PRAWA PACJENTA (10 godzin)
Wymagane kompetencje trenera:
 Wykształcenie wyższe: prawnicze oraz dodatkowo: Psychologia lub socjologia
 Doświadczenie w zakresie praw pacjenta: min 5 lat
 Doświadczenie trenerskie w kształceniu osób dorosłych w latach: min 5 lat








opracowanie koncepcji i przeprowadzenie szkoleń, według wskazanej przez Zamawiającego
tematyki i programu – jak wyżej, zgodnej z założeniami projektu, w formie mieszanej (wykład
oraz warsztaty praktyczne w proporcji 20 do 80 z zastosowaniem cyklu Davida Kolba),
opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących wiedzę początkową
uczestników przed rozpoczęciem szkolenia oraz opracowanie, przygotowanie i
przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego efekty przyswojonej wiedzy w formie testu
przeprowadzonego po zakończonym szkoleniu,
opracowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnych, które będą
prezentowane podczas zajęć oraz w formie drukowanej udostępnione uczestnikom szkoleń –
treść materiałów wynikająca z programu szkoleń i uzgadniana z Zamawiającym,
rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy;
niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt, którego
dotyczy niniejsza umowa (Instytucji Pośredniczącej) oraz innych podmiotów uprawnionych
do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem;
pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności
Zamawiającego rozumiane jako:
a) realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez
Zamawiającego,
b) dojazd na szkolenia, zgodnie z harmonogramem,
c) prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy,
d) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu protokołu wskazującego prawidłowe
wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w
projekcie.

Zamawiający w dniu 3.09.2018 r. umieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134606 oraz
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/ogoszenia,76

Wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 1: Emisaro Kancelaria Prawna Joanna Wysokińska, Głogów
Oferta złożona w wersji mailowej w dniu 5 września 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Po spełnieniu wszystkich wyżej wskazanych kryteriów Wykonawcy podlegali ocenie zgodnie z
następującymi kryteriami:
K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt,
K2 – Wykształcenie – maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt,
K3 – Doświadczenie – maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt,
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C) x 40
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy
wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość
podana słownie.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „wykształcenie”:
WYKSZTAŁCENIE: Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w skali do 30 pkt na podstawie
Załącznika nr 2 do oferty.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „wykształcenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „wykształcenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
Przy ocenie będzie brany pod uwagę zakres wykształcenia zgodnie z wytycznymi, o których mowa w
pkt. II Określenie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w następujący sposób:
Wykształcenie wyższe: prawnicze Radca Prawny – 15 pkt
Wykształcenie wyższe: prawnicze oraz dodatkowo: Psychologia lub socjologia – 15 pkt
Ad. 3
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
DOŚWIADCZENIE: Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w skali do 30 pkt na podstawie
Załącznika nr 2 do oferty.
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „wykształcenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba lat, ponad minimum określone w warunku, o których
mowa w pkt. II Określenie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w następujący sposób:
Wykonawca posiada doświadczenie 2 lat powyżej minimum – 10 pkt
Wykonawca posiada doświadczenie 5 lat powyżej minimum – 20 pkt
Wykonawca posiada doświadczenie 8 lat i więcej powyżej minimum – 30 pkt
WYBRANY WYKONAWCA:
Komisja Wyboru Ofert dokonała analizy złożonych ofert na realizację zamówienia, z następującym
wynikiem:
Wzór:
l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w pkt.
K = K1 + K2+ K3
1. Emisaro Kancelaria Prawna Joanna Wysokińska, Głogów, data wpłynięcia oferty: 5.09.2018
Cena = 40,00 pkt
Wykształcenie = 30,00 pkt
Doświadczenie= 30 pkt
Wynik= 100,00 pkt

Oferta przyjęta

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Wybrana została następująca oferta:
1. Emisaro Kancelaria Prawna Joanna Wysokińska, Głogów
Protokół sporządzono dnia 17.09.2018 r.

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego

Beata Ambroziewicz
Warszawa, dnia 17.09.2018r.

